
Проєкт 

ПРОГРАМА 

РОЗВИТКУ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ 

БАШТАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ НА 2020-2023 РОКИ 

 

РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Програма розвитку фізичної культури і спорту на території Баштанської 
міської ради на 2019-2023 роки розроблена відповідно до Конституції України, 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про фізичну культу-
ру і спорт», «Про освіту».  

На сучасному етапі розвитку українського суспільства зберігається ак-
туальність всебічного розвитку сфери фізичної  культури і спорту серед насе-
лення, а саме: ефективна реалізація положень Закону України "Про фізичну 
культуру і спорт" шляхом використання програмно-цільового методу та кон-
центрації зусиль органів місцевого самоврядування, громадських організацій 
фізкультурно-спортивної спрямованості, інших суб'єктів сфери фізичної ку-
льтури і спорту із залученням коштів бюджетів усіх рівнів, інших джерел фі-
нансування на виконання пріоритетних завдань. 

Програма базується на основних цілях та завданнях, визначених у Страте-
гії розвитку Баштанської міської ради. Методичною основою розроблення Про-
грами є системний підхід, принципи стратегічного планування.  

Загальна спортивна інфраструктура 

В структуру відділу освіти молоді та спорту виконавчого комітету Ба-
штанської міської ради (ОТГ) входить 12 ЗОШ, 1ДЮСШ. У місті функціонує 
Баштанська ДЮСШ, у підпорядкуванні якої знаходиться: спортивна ігрова  

зала; спортивний майданчик (20х40) зі штучним покриттям, для гри у міні-
футбол; стадіон з трибунами, біговими доріжками та футбольним  полем; 
елінг з тренажерною залою, пристосованою кімнатою та елінгом, де зберіга-
ються байдарки та каное. В мікрорайоні СХТ на базі міського культурного 
центру працює тренажерна зала. Всього користувачів послугами − 2424 осіб, 
з них 1253 дівчат віком від 6 до 18 років. За статистикою гуртковою роботою 
спортивного спрямування в закладах освіти охоплено 451 особа (345 – хлоп-
чиків, 106 – дівчаток), в секціях ДЮСШ – 370 осіб (35 − дівчаток, 335 – хло-
пчиків). 

Основні проблеми у доступі до послуг з фізичної активності та ку-
льтури 

1. Відсутність належної мотивації до занять спортом у населення громади, 
а саме: жінок і чоловіків середнього та старшого віку, що не займаються профе-
сійно спортом, і не проживають у центральній садибі ОТГ. 

2. Відсутність належних умов для занять в першу чергу фізичною активні-
стю, у другу чергу - спортом жінок середнього та старшого віку, чоловіків сере-
днього та старшого віку, що не займаються професійно спортом, та не прожива-
ють у центральній садибі ОТГ. 
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3. Нерівномірно розвинена спортивна інфраструктура в громаді, що обме-
жує можливості жителів громади для занять спортом. 

4. Неефективне використання потенціалу існуючих кадрів для подолан-
ня. 

5. Недостатня кількість кваліфікованих кадрів для здійснення фізичної ак-
тивності та культури в сільській місцевості. 

6. В роботі дитячих гуртків та секцій в галузі фізичної культури із 821 ди-
тини, залучено 17 % - дівчат.  

Зацікавлені сторони:  

- мешканці громади - діти, молодь, жінки та чоловіки середнього та 
старшого віку, які не займаються професійно спортом, що є цільовими гру-
пами Програми; 

- відділ освіти, молоді та спорту, відділ розвитку культури та туризму, 
Баштанська ДЮСШ, ЗЗСО, ЗДО; 

- Христофорівський фітнес-центр; 

- Явкинський культурний центр; 

- сільські культурні центри; 

- профільні спеціалісти, спеціалістки, тренери, тренерки; 

- інвестори, агенти, які залучені до надання послуг у галузі фізичної ак-
тивності та спорту; 

- громадські організації: Спортивний клуб «Сіріус», Клуб плавання ім. 
Семена Бойченка. 

Дослідження та аналіз  

Україна займає 150 місце серед 223 країн світу та 122 місце серед членів 
ООН за показником середньої тривалості життя. Природний приріст населення в 
громаді, області і в цілому по Україні має від’ємне значення.  

Захворюваність населення області за останні три роки стабілізувалась, 
проте залишається на високому рівні. Також можна відмітити збільшення поши-
реності захворювань серцево-судинної системи та онкологічних захворювань, 
які відіграють провідну роль у формуванні показників смертності та інваліднос-
ті. 

Гендерно-бюджетна група громади провела онлайн-опитування з метою 
вивчення потреб та перспектив надання послуг з фізичної активності та спорту 
жінкам у Баштанській громаді. До онлайн-опитування могла долучитися кожна 
жінка громади старше 17 років. Всього, станом в опитуванні прийняло участь 
209 жінок з усіх населених пунктів громади. 
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Як ілюструють попередні результати онлайн-опитування, переважно це 
жінки у віці від 19 до 39 або від 40 до 59 років, які проживають у Баштанці. 

Фізичною активністю та спортом на регулярній основі займається 33,7% 
опитаних жінок. 

83,3% жінок констатує свої обмеження щодо наявності відповідних адап-
тованих локацій або доступних спортивних об’єктів для занять спортом та фізи-
чною активністю і 82,1% опитаних жінок каже про відсутність відповідної або 
доступної спортивної інфраструктури поблизу від дому. 

74,8% жінок відповіли, що не мають часу на регулярне зайняття спортом 
та фізичною активністю. Це означає, що така потреба не є актуальною для пере-
важної більшості жінок нашої громади.  

45% жінок визнало, що займатися спортом та фізичною активністю для 
них занадто дорого, - значить потрібно розглянути питання про надання послуг 
із фізичної активності у громаді на безплатній основі або за помірну плату, щоб 
задовольнити потреби у спорті та фізичній активності для тих, хто має бажання 
та потребу їх отримувати.  

Водночас, тільки 20,8% жінок, які прийняли участь в опитуванні вважає, 
що послуги із спорту та фізичної активності в громаді повинні надаватися без-
коштовно. 27% жінок готові платити за 1 заняття до 25 гривень та 17,3% - до 50 
гривень, це означає що при розумній організації занять спортом та фізичною ак-
тивністю для максимальної кількості жінок у громаді, в перспективі, спортивна 
інфраструктура Баштанської громади може приносити бюджету громади додат-
кові кошти. 

За попередніми результатами онлайн-опитування 25,6% опитаних жінок 
Баштанської громади має інвалідність або хворобу, що не дозволяє їм займатися 
спортом та фізичною активністю, однак, це означає, що гендерно-чутлива полі-
тика в громаді повинна враховувати перспективу надання послуг для людей із 
особливими потребами 

Оцінки щодо налаштованості спортивної інфраструктури громади для пот-
реб жінок, є більш критичними: тільки 29,9% жінок вважає що в Баштанській 
громаді є безліч можливостей для жінок всіх вікових груп для занять спортом та 
фізичною активністю, - 50% опитаних жінок спростовує таке оцінювання. 

В громаді відсутня організація можливостей для жінок, які мають дітей за-
лишити дитину під наглядом в той час, коли відбуваються зайняття із спорту та 
фізичною активністю. Таку можливість хотіли б мати 54,2% жінок; також, під 
час занять спортом та фізичною активністю жінки громади хотіли б мати мож-
ливість скористатися фаховою допомогою та консультацією професійного тре-
нера або тренерки, - 74,5% ; а також, 66,8% опитаних жінок кажуть про необхід-
ність для них фахової консультації лікаря задля вибору оптимального режиму та 
виду своєї фізичної активності.  
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Аналогічне опитування проводилося серед осіб, які дотичні до спорту: 
тренери, вчителі фізкультури, ветерани спорту. 

Відповіді респондентів підтвердили, що проблема гендерного розриву що-
до забезпечення спортивними послугами жителів громади підтверджується і по-
требує негайного вирішення.  

Відсоток осіб, охоплених спортивними послугами потребує збільшення від 
існуючих 10 % до 35 можливих. 

Необхідно залучити до занять фізкультурою жінок та чоловіків віком ста-
рших за 35 років враховуючи потреби сільських жителів. 

Слід розширити мережу секцій для занять тенісом, волейболом, легка ат-
летика, фітнес, плавання, шахи, шашки, велоспорт, танці. 

Перспектива вбачається в побудові басейну в місті Баштанка, що дасть 
можливість збільшити число залучених осіб різних вікових категорій, незалежно 
від статі, стану здоров’я і місця проживання. 

РОЗДІЛ 2. МЕТА І ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

Метою Програми є створення умов для забезпечення оптимальної ру-
хової активності, з метою зміцнення здоров’я, та покращення якості життя 

різних груп населення: жінок та чоловіків всіх населених пунктів Баштансь-
кої громади з урахуванням їх інтересів, здібностей та індивідуальних особ-
ливостей, незалежно від віку, статі, статусу та місця проживання . 

Пріоритетними завдання Програми є: 

1. Збільшення рівня охопленності жінок, чоловіків середнього та стар-
шого віку, що не займаються професійно спортом, і не проживають у центра-
льній садибі ОТГ послугами фізичної культури шляхом розширення їх дос-
тупу до послуг фізичної культури та спорту. 

2. Підготовка спортивного резерву та підвищення рівня фізичної підго-
товленості дітей дитячо-юнацькою спортивною школою ляхом створення на-
лежних умов для участі спортсменів та спортсменок у змаганнях різних рів-
нів, підвищення фахової майстерності тренерів та тренерок.  

3. Розвиток фізичної культури в закладах загальної середньої освіти 

шляхом створення умов для фізичного виховання і спорту як для юнаків, так 
і для дівчат в навчальних закладах Баштанської міської ради. 

4. Покращення та ефективне використання існуючого кадрового, інфо-
рмаційного, нормативно-правового забезпечення сфери фізичної культури і 
спорту для подолання гендерного розриву у наданні послуг у галузі фізичної 
культури як міським, так і сільським жінкам всіх вікових груп, а також міським 
та сільським чоловікам середнього та старшого віку. 
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5. Матеріально-технічне забезпечення сфери фізичної культури та спо-
рту в громаді шляхом ефективного використання діючих об’єктів спортивної 
інфраструктури, спортивного інвентаря та обладнання, проведення модернізації, 
поточних та капітальних ремонтів наявних спортивних споруд, будівництво 
нових на території громади.  

РОЗДІЛ 3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми дасть можливість:  

- створити комфортні умови для занять фізичною культурою та спор-
том мешканцями громади всіх соціальних груп незалежно від статі, віку, та 
місця проживання.; 

- сформувати в громаді розвинену інфраструктуру для занять фізичною 
активністю жінок, чоловіків середнього та старшого віку, що не займаються 
професійно спортом, і не проживають у центральній садибі ОТГ 

- покращити ресурсний та матеріально-технічний стан галузі;  

- сприяти формуванню у населення громади мотивації до занять спор-
том. 

- збільшити кількість жінок, чоловіків середнього та старшого віку, що 
не займаються професійно спортом, і не проживають у центральній садибі 
ОТГ, які мають можливість отримувати послуги фізичної активності в гро-
маді.  

- зменшити гендерний розрив у галузі послуг з фізичною культури та 
спорту  

- підвищити рівень задоволеності населення громади від отримання  по-
слуг спорту;  

- забезпечити доступність послуг на постійній основі для жінок середнього 
та старшого віку, чоловіків середнього та старшого віку, що не займаються про-
фесійно спортом, і не проживають у центральній садибі ОТГ  

- сприяти появі нових спортивних споруд, де жінки (в першу чергу) сере-
днього та старшого віку, в сільській місцевості мали б можливість зайнятися фі-
зичною активність та спортом 

Основними результативними показниками, які будуть досягнуті у ході 
виконання Програми, є наступні індикатори. 

Кількість населення охопленого секціями у т.ч.:  

- жінок/дівчат,  

- чоловіків за віковими категоріями, 

- за населеними пунктами 
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Кількість жінок, які охоплені заходами спортивного спрямування, з 
них:  

- за віковими групами  

- за населеними пунктами 

Кількість чоловіків, які охоплені заходами спортивного спрямування, 
з них:  

- за віковими групами  

- за населеними пунктами 

Кількість заходів спортивного спрямування за участю чоловіків, з них:  

- за віковими групами  

- за населеними пунктами 

Кількість заходів спортивного спрямування за участю жінок, з них:  

- за віковими групами  

- за населеними пунктами 

Кількість учасників заходів обласного рівня у сфері фізичної культу-
ри, з них.: 

- жінок/дівчат, 

- чоловіків/хлопців 

Кількість учасників заходів всеукраїнського рівня у сфері фізичної 
культури, з них: 

- жінок/дівчат, 

- чоловіків/хлопців 

Кількість учасників заходів міжнародного рівня сфері фізичної куль-
тури, з них: 

- жінок/дівчат, 

- чоловіків/хлопців 

Кількість працюючих секцій  

- для жінок, за населеними пунктами громади 

- для чоловіків за населеними пунктами громади 

- для жінок за видами спорту та рухової активності 
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- для чоловіків за видами спорту та рухової активності 

Кількість відкритих секцій  

- для жінок, за населеними пунктами громади 

- для чоловіків за населеними пунктами громади 

- для жінок за видами спорту та рухової активності 

- для чоловіків за видами спорту та рухової активності 

Кількість учнів дитячо-юнацьких спортивних шкіл з них: 

- дівчат 

- юнаків 

Кількість діючих об’єктів у сфері фізичної культури 

- за населеними пунктами 

Кількість новостворених об’єктів у сфері фізичної культури 

- за населеними пунктами 

Кількість інформаційно-просвітницьких заходів щодо подолання ген-
дерних стереотипів у сфері фізичної культури 

Кількість публікацій щодо подолання гендерних стереотипів у сфері 
фізичної культур 

РОЗДІЛ 4. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

Фінансування заходів, передбачених Програмою, здійснюватиметься за 
рахунок коштів бюджету Баштанської міської ради та інших джерел, не забо-
ронених чинним законодавством України за принципом дотримання справед-
ливого та неупередженого розподілу бюджетних коштів при плануванні та вико-
нанні бюджетної програми, під час надання державних послуг. 

Головний розпорядник та інші учасники бюджетного процесу здійснюють 
в межах своїх повноважень моніторинг гендерно чутливої бюджетної програми з 
точки зору зменшення гендерних розривів, усунення гендерної дискримінації, 
забезпечення потреб, задоволення інтересів жінок і чоловіків та/або їх груп у 
процесі реалізації бюджетної програми. 

Щорічно під час формування бюджету міської ради, при внесенні змін 
до затвердженого бюджету, виходячи із фінансових можливостей, планується 
передбачати цільові кошти на забезпечення виконання заходів Програми. 
Для реалізації заходів Програми передбачається також залучення благодій-
них коштів і гуманітарної допомоги. 



8 

 

ГБГ здійснює контроль коштів щодо задоволення потреб жінок та чолові-
ків, балансу витрат та першочерговості витрат на розбудову інфраструктури са-
ме з фізичної культури та спорту вказаної категорії громади. 

РОЗДІЛ 5. ОРГАНІЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЮ ЗА ВИКО-
НАННЯМ ПРОГРАМИ 

Управління виконання Програми покладається на Баштанську міську 
раду та Відділ освіти, молоді та спорту виконавчого комітету Баштанської 
міської ради, який несе відповідальність за виконання і кінцеві результати 
Програми, раціональне використання фінансових ресурсів, визначає форми і 
методи управління виконання. 


